PROJEKT

„Teraz Przedszkolaki!”
Gmina Miasta Rzeszów/Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie realizację projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Teraz Przedszkolaki! w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie 4 –
1grupa, także zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w oddziałach
wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez zajęcia o charakterze
terapeutycznym. Ponadto oddziały przedszkolne doposażone zostaną w sprzęt, pomoce
dydaktyczne, konieczne do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć. W ramach Projektu
powstanie nowoczesna Sala Doświadczania Świata. Wsparcie otrzyma także 4 nauczycieli,
którzy podniosą swoje umiejętności i uzyskają nowe kompetencje w ramach kursów oraz
szkoleń.
Grupa docelowa projektu:
Grupę docelową Projektu stanowi 13 dzieci z oddziałów przedszkolnych z Publicznego
Przedszkola Specjalnego nr 30 w Rzeszowie oraz 4 dzieci nie objętych wcześniej edukacją
przedszkolną w ww. placówce. Drugą grupę stanowią 2 nowo zatrudnionych nauczycieli oraz
nauczyciele specjaliści zatrudnieni w ramach zajęć dodatkowych pracujący w Zespole Szkół
specjalnych im UNICEF w Rzeszowie
Zakres wsparcia :
W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
− utworzenie 4 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;
− utworzenie nowej sali przedszkolnej poprzez remont i dostosowanie do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnością
− doposażenie w pomoce dydaktyczne
− zajęcia dla nowoutworzonej grupy:
a) zajęcia w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
b) zajęcia specjalistyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

− realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne skierowanych
do 13 dzieci uczestniczących do Publicznego Przedszkola Specjalnego nr 30 w
Rzeszowie tj.: dogoterapia, logorytmika, terapia ręki, gimnastyka korekcyjna,
− utworzenie, modernizacja i remont Sali Doświadczania Świata
− zajęcia teatralne/teatrzyki
− wzrost doświadczenia i kompetencji kadry – 4 nauczycieli uczestniczyć będzie w
kursach: Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w
pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- 2osoby, Szkolenie
Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych- 1osoba, Masaż dźwiękiem metodą
Petera Hessa I i II stopień - 1 osoba
Powyższa forma doskonalenia odbywać się będzie poza siedzibą realizatora
Projektu;

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.
Beneficjent: Gmina Miasta Rzeszów/Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
Efekty realizacji projektu:
Rezultatem projektu będzie jakościowa zmiana w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych
w Publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 30 w Rzeszowie, a mianowicie:
- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- wypracowanie nowych alternatywnych metod pracy, których efektem będzie znacząca
poprawa szans edukacyjnych przedszkolaków,
- doposażenie oddziałów wychowania przedszkolnego w sprzęt, pomoce dydaktyczne,
powstanie Sali Doświadczania Świata
- wzrost kompetencji kadry pedagogicznej,
Wartość Projektu:730 487,45 PLN
Wartość dofinansowania: 656567,45

